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  بنهاجامعة 

 الزراعةكلٌة 

 (دبلوم: تربية و انتاج تقاوى) مقرر توصٌف 
 مواصفات المقرر

: لطالب دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر
 )المحاصٌل(

  عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : محاصٌلالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : محاصٌلرالقسم الذي ٌقدم المقر

  دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى:  السنة الدراسٌة/ المستوى

 2002/   9/  1: . تارٌخ اعتماد المواصفات

 

 )أ(  البٌانات األساسٌة 

  505 م ح صالكود:             محسنةاكثار تقاوي  العنوان:

  2 المحاضرة:             3الساعات المعتمدة:

 /تٌرمساعة 56 المجموع:       2 العملً:            :رااد الااصحصص اإل

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

بالمعلومات الحدٌثة عن الطرق المختلفة النتاج التقااوي  مداد الطالبالٌهدف هذا المقرر 

العوامال البٌئٌاة التاً تاعثر علاً اهم و والعوامل التً ٌجب مراعاتها النتاج تقاوي جٌدة 

  حكم علً جودتها واكثارها وطرق تخزٌنهاواالختبارات المعملٌة التً ت انتاجها

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 أن : بنهاٌة هذا المقر ٌكون الطالب قادرا على

 المعرفة والفهم -أ

 المقصود بمواصفات التقاوي الجٌدة ٌذكر ما هو -1-أ

 تلفةطرق انتاج المحاصٌل الحقلٌة المخ ٌتعرف على -2-أ

 االزهار وتطور البذورطبٌعة  ٌصف -3-أ

 العوامل التً تعدي الً تدهور التقاوي ٌتعرف على -4-أ

 العوامل البٌئٌة المختلفة علً انتاج التقاوي تاثٌر  ٌذكر -5-أ

  اهمٌة اختبارات البذور فً الحكم علً جودة التقاوي ٌتعرف على -6-أ

 طرق تخزٌن التقاوي فً مصراهم  صٌلخ -7-أ
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 المهارات الذهنٌة -ب

 فً تخزٌن التقاويافضل الطرق المتبعة ٌحدد  -1-ب

 عملٌة االزهار واالثمار فً المحاصٌلٌحدد العوامل المختلفة التً تعثر علً -2-ب

 بانخفاض نسبة انبات البذور وحٌوٌتهاٌحلل المخاطر المتعلقة -3-ب

 ورالطرق لكسر طور السكون فً البذٌختار انسب  -4-ب

 معاملة التقاوي لمقاومة االمراض او لزٌادة المحصولدد افضل طرق ٌح -5-ب

 ٌقارن بٌن التقاوي الجٌدة والغٌر جٌدة -6-ب

 ٌطور من طرق انتاج التقاوي تحت الظروف المصرٌة -7-ب

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ا-جـ

 ٌخزن التقاوى بالطرٌقة المناسبة -1- ا-جـ

االمراض وزٌادة للقضاء علً  الت المختلفةبالمعام التقاوي  ٌعامل -2- ا-جـ

 المحصول

 االختبارات المعملٌة المختلفة للتقاوي ٌحرى -3- ا-جـ

 ٌدٌر برامج انتاج التقاوي للمحاصٌل الحقلٌة -4- ا-جـ

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-جـ

 ٌستفٌد من مهارة التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة االنترنت. -1- ب-جـ

 ٌدٌر العمل وٌنظم الوقت بكفاءة. -2- ب-جـ

 ٌتواصل بفاعلٌة مع االخرٌن -3- ب-جـ

 حل المشاكل المتعلقة بانتاج التقاوي 4- ب-جـ

 محتوى المقرر (3

عدد الساعات /  الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا  
 األسبوع

ساعات  محاضرة
إرااد دروس 
أكادٌمٌة / 
 عملٌة

    المحاضرات
  1 2 مقدمة

  1 2 لتقاوياهمٌة ا
  1 2 تدهور التقاوي

  1 2 العوامل التً تعثر علً ازهار المحاصٌل
  1 2 اساسٌات انتاج تقاوي المحاصٌل

  1 2 الزراعة
  1 2 الحصاد

  1 2 ندرٌج البذور
  2 2 جودة التقاوي

  1 2 تخزٌن التقاوي
  1 2 معاملة التقاوي

  1 2 اكثار تقاوي المحاصٌل
  1 2 اعتماد التقاوي
    الجزء العملى

 2  2 اخذ عٌنات البذور
 1  2 تجهٌز عٌنة الفحص
 2  2 اختبار نقاوة البذور

 1  2 اختبار نقاوة الصنف
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 2  2 اختبار االنبات
 1  2 اختبار السكون
 2  2 اختبار الحٌوٌة

 1  2 اختبار الرطوبة
 2  2 اختبارات االصابة الحشرٌة

 

 التعلٌم والتعلم أسالٌب (4

  ............... محاضرات نظرٌة -4-1

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-2

  .......................... تكلٌفات  -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .العامة والقابلة للنقلالمعرفة والفهم والمهارات لتقٌٌم    .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4

 جدول التقٌٌم

 .2، 4األسبوع    .... .... إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع    .. ......... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 .15األسبوع    ............ امتحان شفوى 3التقٌٌم 

 .12 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %تكوٌنى  ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %30 االمتحان العملً

 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات ٌعدها استاذ المادة

 لكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة( ا -6-2
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( محاصااٌل الحقاال، 1962مرسااى، مصااطفى علااى،  عبااد الجااواد، عبااد العظااٌم أحمااد ) -1

 القاهرة. -مكتبة األنجلو المصرٌة -التقاوي -الجزء الرابع

 كتب مقترحة -6-3
McDonaled M.B.2000. Seed priming in: seed technology and its biological basis (eds. 

M. Black and J.D. Bewley). Plenum press, New York.   

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, European Journal of Agronomy, Moshtohor 

Annals of Agric., Sci.,  www.Seedbiology.com and www.google.com 

(seed). 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (5

 أجنبٌاة حدٌثاةو عربٌاة ، مراجاع، وسائل تعلٌمٌةجهاز كمٌوتر، جهاز عرض بروجكتور

)االدارة المركزٌااة لفحااص واعتماااد التقاااوي، شااركات  وسااٌلة انتقااال للزٌااارات المٌدانٌااة

 اج التقاوي( انت

 2002/     9/  1ـ تم مناقاة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 المقرر: استاذ

 أحمد رادى محمدد/ 

 د/ناصر امٌس بركات الجٌزاوي

 رئٌس القسم:التوقٌع                                                                       

 محمد اسماعٌل سلوعأ.د/                                                                  

 التوقٌع                                                                 

 2010/    2/  1التارٌخ:  

http://www.seedbiology.com/
http://www.google.com/

